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Els socialistes apostem pel Corredor del Mediterrani: 

El corredor de la reactivació econòmica 

 

1. Acció dels governs socialistes 
 

• Els i les socialistes sempre hem defensat l'especial necessitat d'impulsar el Corredor 

del Mediterrani i la seva inclusió en la xarxa bàsica europea. 

 

• El govern català presidit per José Montilla va cofinançar l'estudi de Fermed sobre el 

Corredor  del Mediterrani  que  ha  servit  per  defensar  davant  la  UE,  de manera 

argumentada,  la  inclusió  d'aquest  corredor  entre  els  projectes  prioritaris  de  les 

xarxes transeuropees. 

 
• Els  governs  socialistes  a  Catalunya  i  Espanya  van  impulsar  conjuntament  l'ample 

UIC  entre  Can  Tunis  i  la  frontera  francesa,  fonamental  per  al  transport  de 

mercaderies  i  també  la  connexió  provisional  del Moll  Prat  amb  Can  Tunis:  per 

primera vegada Catalunya i Espanya estaven connectats amb Europa amb el mateix 

ample ferroviari acabant amb una anomalia històrica. 

 
• El març  del  2011  el ministre  de  Foment  José  Blanco  presentava  a  Barcelona  el 

projecte global d'aquest corredor amb les actuacions previstes perquè fos operatiu 

l'any 2020. 

 
• L'aposta pel Corredor del Mediterrani de l’executiu presidit per José Luis Rodríguez 

Zapatero ha estat permanent en els anys de govern, entre 2004  i 2011. En aquest 

període, s'han executat més de 10.000 milions d'euros en aquesta  infraestructura. 

És  a  dir,  en  7  anys  (prenent  des  de  2005),  s'han  executat  1.428 milions  d’euros  

anuals en aquest corredor. 
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• Aquesta aposta s'ha mantingut en els moments de dificultats econòmiques. Entre 

2010  i 2011, anys de dificultats per a  la nostra economia, es van  invertir més de 

3.000 milions d'euros. I l'any 2011 va ser al corredor on es va destinar més inversió: 

1.700 milions d'euros  (el 33% de  tota  la  inversió que es va destinar aquell any a 

l'Alta Velocitat). 

 

2. Els i les socialistes denunciem que ... 

 

• Històricament,  la Conferència de  Treball dels Pirineus  (integrada  entre  altres per 

Catalunya)  han  donat  suport  a  la  construcció  del  que  avui  s'anomena  Passadís 

Central,  des  de  les  primeres  reunions  del  Consell  Plenari  que  es  van  celebrar  a 

partir de l'any 1983. 

 

• Els Governs presidits per CiU, dels quals  formava part Artur Mas, com  la resta de 

presidents  de  les  comunitats membres  de  la  CTP,  han  donat  suport  a  totes  les 

declaracions  conjuntes  a  la  construcció  d'una  travessia  ferroviària  al  centre  dels 

Pirineus, que forma part del que avui es coneix com a Corredor Central. 

 
• El  2003  el  Govern  del  PP,  quan  comptava  amb  el  suport  de  CiU  i  especialment 

d'Artur Mas, va proposar que el Corredor Central  formés part de  la Xarxa Bàsica 

Transeuropea de Transports. 

 
• El PP en aquell moment ‐com consta en alguns escrits dels seus dirigents, inclosos 

l’aleshores ministre de Foment (Rafael Arias Salgado) ‐ pensava que ja havia invertit 

molt en l'eix mediterrani i que això tindria conseqüències econòmiques i polítiques 

en altres parts de Espanya. Per  tant, van apostar per un model d'infraestructures 

clarament radial. 

 
• Aquesta decisió va ser revertida pel Govern socialista, que l'any 2011 va incloure el 

Corredor  Mediterrani  com  a  eix  de  transport  prioritari  en  la  Xarxa  Bàsica 

Transeuropea (que ha d'estar conclosa en 2020). 
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• El Govern del PP ha reduït dràsticament els recursos destinats a la inversió per a la 

construcció del Corredor Mediterrani. El 2011 el pressupost de l'Estat contemplava, 

tot i la greu crisi, una inversió superior a 1.200 milions d'euros per a diversos trams 

del  corredor  ferroviari en  territori català.  L'any 2012, aquesta  inversió va  caure a 

424 milions d'euros, una tercera part. Els pressupostos de l'Estat 2013 contemplen 

només 420 milions d'euros per al tram català del corredor. 

 

• El Govern del PP, amb la passivitat del Govern de CiU, no aposta per l'eix ferroviari 

mediterrani, de  fet ha estat un  fidel defensor del  corredor central des del  temps 

d'Aznar i de Loyola de Palacios. 

 
• Van ser governs socialistes els primers a defensar  la priorització de  l'eix  ferroviari 

mediterrani l'any 2009 i la Comissió Europea el va incloure a l'octubre de 2011 a la 

proposta de xarxa bàsica europea (core‐network) de ferrocarrils. El nou Govern del 

PP  va  tornar  a  presentar  aquest  any  la  prioritat  del  corredor  central,  tot  i  les 

advertències de la mateixa Comissió. 

 

3. Els i les socialistes volem expressar que ... 

 

• El Corredor del Mediterrani vertebra en tota  la seva extensió una amplíssima àrea 

socioeconòmica,  que  inclou  Catalunya,  el  País  Valencià,  la  Regió  de  Múrcia  i 

Andalusia  i  que  travessa  les  demarcacions  de  Cadis, Màlaga,  Granada,  Almeria, 

Múrcia, Alacant, València, Castelló , Tarragona, Barcelona i Girona. 

 

• L'impacte econòmic a nivell de l'Estat va repercutir sobre el 40% de la població i del 

producte interior brut, prop del 50% de la producció agrària, el 55% de la producció 

industrial, el 60% de les exportacions, el 60% del trànsit terrestre de mercaderies, el 

65% del trànsit marítim i el 70% del turisme. 
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• El Corredor del Mediterrani des d’Algesires a la Jonquera i Portbou, és el gran motor 

de  l'exportació de  l'economia espanyola. El reforç del corredor del Mediterrani és 

una  necessitat  i  una  prioritat  per  a  Espanya,  ja  que  ha  d'ajudar  a  millorar  la 

capacitat d'exportació de  les empreses de  tota aquesta àrea de  la Mediterrània,  i 

permet  la creació d'una gran regió econòmica europea capaç de competir amb  la 

façana nord atlàntica. 

 

• ÉS  NECESSARI  I  URGENT  ARRIBAR  A  UN  GRAN  ACORD  POLÍTIC  A  NIVELL  DE 

L'ESTAT,  PERQUÈ  ES  CONSOLIDI  PRIORITÀRIAMENT  EL  COMPROMÍS  EUROPEU 

AMB  EL  CORREDOR  DEL  MEDITERRANI.  AQUEST  CORREDOR  ÉS  UNA  DE  LES 

GRANS  APOSTES  QUE  POT  I  HA  DE  FER  EL  GOVERN  ESPANYOL  PER    A  LA 

REACTIVACIÓ ECONÒMICA I LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ A CURT I LLARG TERMINI. 

 

4. En aquest context els i les socialistes proposem.... 

 

• Accelerar les obres del Corredor del Mediterrani, tant per al transport ferroviari de 

mercaderies i viatgers com per al transport per carretera. 

 

• El reforç del corredor del Mediterrani comporta: 

 
- La  finalització de  la xarxa viària d'alta capacitat  lliure de peatge  (A‐2  i A‐7) 

que ha de permetre circular sense pagar entre Algesires i la Jonquera. 

 

- La  construcció d'una doble  via  ferroviària en  ample UIC per  a ús mixt de 

passatgers  i  de  mercaderies,  en  coexistència  amb  la  xarxa  ferroviària 

convencional. 

 

• Reivindiquem  que  de  manera  urgent,  prioritària  i  immediata  s'executin  les 

infraestructures viàries i ferroviàries del Corredor del Mediterrani següents: 

 

- Els  ramals  ferroviaris  d'accés  als  ports  de  la Mediterrània,  per  reforçar  la 

col∙laboració d'aquesta part de la façana de la Mediterrània Occidental. 
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- La  construcció  del  tercer  fil  provisional  que  permeti  la  circulació  de 

mercaderies en ample UIC al  llarg del Corredor del Mediterrani des de  la 

frontera francesa (Castellbisbal – Port de Tarragona). Ha de quedar molt clar 

que  és  una  SOLUCIÓ  PROVISIONAL,  atès  que  la  solució  definitiva  ha 

d'eliminar els problemes de saturació de la xarxa,  així com els impactes del 

ferrocarril sobre les ciutats. Especialment en el cas de la ciutat de Tarragona 

el  traçat definitiu ha d'alliberar  les vies de  la  façana marítima, després de 

més de 100 anys. 

 

- Finalitzar  la  connexió  de  l'AVE  amb  França  compromesa  per  Rajoy  la 

setmana passada a París per a abril de 2013. Així  com  l’arribada de  l’Alta 

Velocitat  el  juny  de  2013  a  Alacant  i  el  2014  a  Múrcia,  tal  i  com  està 

compromès pel Govern espanyol.  

 
- Acabar  la nova connexió  ferroviària entre el Corredor Mediterrani  i  la  línia 

d'alta velocitat Madrid‐Barcelona  i, en particular, el  tram entre Vandellòs  i 

Tarragona. 

 
- Posar  en  funcionament  l'estació  intermodal  ferroviària  del  Camp  de 

Tarragona. 

 
- Continuar amb  la construcció del Corredor Mediterrani des de Vandellòs a 

Almeria, especialment en els trams més saturats com el València‐Castelló (a 

la  licitació es va comprometre  la ministra de Foment per a maig de 2012)  i 

garantir la connexió amb el Port de Cartagena. 

 
- Finalitzar l'arribada de l'AVE a Alacant compromesa per a juny de 2013. 

 
- Impulsar  les operacions d'integració del  ferrocarril a  les ciutats així com  la 

construcció  de  les  noves  estacions  d'alta  velocitat  previstes  en  aquestes 

ciutats,  principalment  Girona,  Barcelona,  València,  Alacant,  Múrcia,  

Cartagena (aquestes dues últimes amb soterrament previst) i Lorca. 


